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Abena var mandag den 18. maj og onsdag den 3. juni vært for 2 faglige temadag med følgende emner: 

Hvordan kan jeg arbejde med afføringsproblemer, i klinisk sygeplejepraksis og organisatorisk ? 

Med udgangspunkt i Ryetbo projektet/modellen. Ved Gerd Johnsen, sygeplejerske SD 

Gerd indførte os, gennem et inspirerende og underholdende oplæg, i hvordan man kan tilrettelægge 

arbejdet omkring afføringsproblemer, så teori og praksis forenes og målrettes til gavn for borgerne. Det 

blev slået fast at alle faggrupper har en vigtig rolle i arbejdet og at viden, samarbejde, struktur og 

kontinuitet er nøgleordene for at opnå succes. 

Det faglige støttemateriale blev demonstreret, så alle fik indblik i hvordan materialet kan bruges i 

forbindelse med den individuelle screening og analyse. 

Oplægget var krydret med eksempler fra praksis, som synliggjorde modellens overbevisende 

anvendelighed.  

Den medicinske behandling af afføringsproblemer blev gennemgået og systematiseret, så deltagerne kan 

vælge disse ud fra borgerens individuelle behov. 

Afslutningsvis blev den korrekte siddestilling præciseret. 

Efter en dejlig frokost ventede der de 450 deltager et nyt fagligt input. 

 

Demens og inkontinens. 

Hvordan samarbejder jeg med den demente i hverdagen ?  
Ved Mette Søndergaard. Ergoterapeut og konsulent. 

 

Mette indførte os i hvordan kommunikation og samvær med mennesker med demens, kan tilrettelægges 
og udføres så konflikter minimeres. 

Mette illustrerede på fantastisk vis, hvordan den samme hverdagssituation kan se helt forskellig ud alt 
efter, om den ses gennem de kaotiske demensbriller eller de effektive professionelle briller. Den forskellige 
oplevelse af samme situation, synliggjorde hvilke handlemuligheder der kan tages i brug for at styrke 
samarbejdet omkring den daglige pleje. 

Mennesket bag den demente facade blev trukket frem, som en ressource der kan være nøglen til 
fællesskab, samarbejde og livskvalitet i hverdagen. 

Mette tryllebandt forsamlingen med humor, små rollespil og højt fagligt niveau og var en stor 
inspirationskilde til den daglige praksis. 

 

Efter et lærerigt kursus med god stemning, sagde Abena tak for i dag og ser frem til igen at 
inviterer vores samarbejdspartnere på Sjælland til nye faglige temadage. 
 


